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Elektryfikacja wybranych 
linii autobusowych w 
Poznaniu  

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
dzięki zakupowi  autobusów z 
napędem elektrycznym oraz 
zlokalizowaniu kolejnych punktów 
ładowania autobusów (Górczyn, 
Sobieskiego, Kacza i Garbary). 

2018 2022 

Zakończono dostawę zamówionych autobusów. 
Dostawa i odbiór 37 sztuk autobusów 
elektrycznych oraz wykonanie dużej części prac 
związanych z budową stacji ładowania. 

125,3 mln 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza 
dzięki zastosowaniu napędu 
wodorowego w taborze 
autobusów miejskich MPK 
Poznań Sp. z o.o.  

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza dzięki zastosowaniu 
technologii wodoru w transporcie 
publicznym. 

2021 2024 

Projekt w fazie początkowej. Podpisano umowę o 
dofinansowanie. Rozpoczęto prace nad 
przygotowaniem przetargów na dostawy wodoru i 
autobusów. 

92,9 mln 

Budowa nowego schroniska 
dla zwierząt  

Zabezpieczenie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt zgodnie z  obowiązującymi 
standardami i przepisami, w 
szczególności zaleceniami, wytycznymi 
inspekcji weterynaryjnej 

2015 2021 
Zakończenie zadania. Prace wykończeniowe, 
urządzenie zieleni, dostawa wyposażenia. 

39,8 mln 

Budowa i modernizacja 
parków i zieleńców 

Poprawa jakości życia mieszkańców i 
estetyki parków 

2016 2023 

Powstał nowy zieleniec przy ul. Podkomorskiej. 
Zakończono utwardzanie ścieżki oraz montaż 
małej architektury z nasadzeniami zieleni po 
północnej stronie Stawu Rozlanego na 
Gliniankach-Szachtach.  Przy ul. Gostyńskiej, 
Ponieckiej, Milickiej i Rawickiej powstał nowy 
skwer o powierzchni 1485 m2. Przy ul. Jawornickiej 
na Grunwaldzie powstał nowy zieleniec wraz z 
wybiegiem dla psów. 

33,6 mln 

Ochrona powietrza w 
Poznaniu - projekt związany 
ze zmianą sposobu 
ogrzewania w ramach 
programu KAWKA BIS  

Poprawa jakości powietrza na terenie 
Poznania 

2018 2025 
Usunięto 939 pieców na paliwo stałe, dzięki czemu 
wyeliminowano 3 656,01 Mg opału stałego. 

28,2 mln 

Budowa całorocznego 
pawilonu wraz z wybiegiem 
dla nosorożców i żyraf na 
terenie Nowego ZOO  

Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa 
nowej przestrzeni, zwiększenie 
atrakcyjności zwiedzania 

2019 2021 

Zakończenie zadania. Żyrafy zostały przeniesione 
na nowy wybieg, a stary został zamieszkany przez 
antylopy Koby Śniade, uratowane z nielegalnej 
hodowli w Pyszącej. 

15,5 mln 
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